
মেনােসk গলদা িচংিড় চাষঃ grt o সমাবনা 

ভূিমকা  

মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ ধারণাটা আমােদর দেশ eেকবােরi নতুন। eমনিক aেনেক হয়েতা মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ শbটার সে  খবু বিশ পিরিচতo নন। গলদা িচংিড়র iuিনট pিত 

uৎপাদন বৃিদ র লেk  গলদা িচংিড় চােষর ei নতুন কলােকৗশল সকেলর মােঝ ছিড়েয় দয়া দরকার। eেদেশর মািট, পািন o pাকৃিতক পিরেবশ গলদা িচংিড় চােষর জন  খবুi uপেযাগী হoয়ায় 

আমােদর দেশ গলদা চাষ drত সমpসািরত হেc। aথৈনিতক িদক থেক গলদা িচংিড় চাষ খবুi লাভজনক হoয়ায় তা চািষেদর মােঝ ব াপক জনিpয়তা লাভ কেরেছ। বেদিশক মুdা aজন o 

কমসংসান সৃি র kেt গলদা িচংিড় চােষর aবদান aনsীকায। eক পিরসংখ ােন দখা গেছ, 2006-2007 aথ বছের মৎস  খােতর মাট রপািন আেয়র pায় 23% eেসেছ গলদা িচংিড় থেক। 

বতমােন আমােদর দেশ pায় 1,45,000 হkর জিমেত গলদা িচংিড় চাষ হেc। আর সখােন pত k বা পেরাkভােব িনেয়ািজত আেছ কেয়ক লk িমক। সতর eর দশক হেত আমােদর দেশ 

গলদা িচংিড় চাষ r হেয় বতমান সময় পযন খুলনা, সাতkীরা, বােগরহাট, যেশার, নড়াiল, িপেরাজপুর, বিরশাল o পটুয়াখালী a েলর িবসীণ eলাকায় িচংিড় চাষ সমpসািরত হেয়েছ eবং 

pিতিদন নতুন নতুন িচংিড় ঘর তির হেc। িমঠা পািনেত ei িচংিড় চাষ করা যায় বেল eিট বাংলােদেশর টকনাফ হেত r কের ততুিলয়া পযন য সমস জলাশেয় বছেরর 6 মাস বা aিধক সময় 

2-3 ফুট পযন পািন থােক সখােন গলদা িচংিড় চাষ করা যায়। তাi aিমত সমাবনাময় ei িশlেক বাঁিচেয় রাখা দরকার। গলদা িচংিড় চােষর আধুিনক কলােকৗশল o uৎপাদন বৃিদ র লেk  

pেয়াজনীয় সকল পদেkপ gহণ করা pেয়াজন। pচুর সমাবনা থাকা সেto িবে র aন ান  িচংিড় uৎপাদনকারী দেশর তুলনায় আমােদর দেশর গড় uৎপাদন aেনক কম। আমােদর দেশর চািষরা 

eখন পযন সনাতন বা uনত সনাতন পদ িতেত গলদা চাষ কের আসেছন। যার ফেল গলদা িচংিড় ঘেরর আয়তন বৃিদ  পেলo uৎপাদন কািঙ ত পযােয় বিৃদ  পােc না। aথচ kমবধমান জনসংখ া 

বৃিদ র ফেল খাদ শস  o aন ান  িজিনেসর uপর য চাপ পড়েছ তা মাকািবলার জnয iuিনট pিত uৎপাদন বিৃদ র কান িবকl নi। তাi মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ eকিট সমেয়ািচত পদেkপ। 

ei পদ িতেত গলদা িচংিড় চােষর মাধ েম মৎস  িশেl বপিবক পিরবতন ঘিটেয় গলদা িচংিড়র বািষক uৎপাদন বতমান uৎপাদেনর তুলনায় কেয়কgণ বিৃদ  করা সমব।  

 

মেনােসkস গলদা িচংিড় চােষর ধারণা o grt  

মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ বলেত আলাদা আলাদা ভােব ধুমাt পুrষ গলদা বা সী গলদা িচংিড় চাষ বুঝায়। আমােদর দেশর aিধকাংশ গলদা িচংিড় চািষ ধান kেত গলদা িচংিড় চাষ কের 

থােকন। বােরা ধান কাটার পর চt- বশাখ মােস পুকুর তির ক র গলদার রণু (পুrষ-সী eকেt) ছােড়ন eবং শীত আসার আেগ aথাৎ agহায়ণ/ পৗষ মােস িচংিড় ধের িবিk কেরন। সেkেt 6-

8 মাস পযন গলদা িচংিড় চােষর সময়। aেনক সময় সময়মেতা রণু (গলদা িচংিড়র িপeল) না পাoয়া বা চািষর ব িকগত সমস ার কারেণ ঘের রণু ছাড়েত দির হয় সেkেt চােষর সময় আেরা 

কেম যায়। ফেল ei সমেয় চাষকৃত সকল গলদা িচংিড় িবিkর uপেযাগী হয় না (সানীয় ভাষায় gেড আেস না)।  স kেt চািষ আিথকভােব ভীষণ kিতgস হন। eমনিক aেনক সময় চািষ গলদা 

িচংিড় চােষ uৎসাহo হািরেয় ফলেত পােরন। সেkেt মােনােসk পদ িতেত গলদা িচংিড় চােষর মাধ েম e সকল সমস া দূর কের uৎপাদন বৃিদ  করা যেত পাের। গলদা িচংিড়র মেধ  পুrষ গলদা 

সী গলদা িচংিড়র তুলনায় aিত drত বােড় o oজন aেনক বিশ হয়। pাকৃিতক ভােব pাপ eকিট পুrষ গলদা িচংিড়র oজন 400-450 gাম পযন হেত দখা গেছ। aন িদেক সী গলদা িচংিড় 

oজেন সেবাc 120-150 gাম পযন হেত পাের। তাo aেনক সমেয়র pেয়াজন। গলদা িচংিড় চােষ চািষেক আর eকিট aিত grtপূণ িবষেয়র pিত নজর িদেত হয়। আর তা হেলা gিডং পদ িত। 

gেডর সামান  তারতেম র কারেণ চািষ আিথকভােব ভীষণ kিতgস হেত পােরন। eকিট uদাহরণ িদেল িবষয়িট আেরা পিরষার হেব। ধরা যাক, eকিট গলদা িচংিড়র oজন (মাথাসহ) 90 gাম। 

সানীয় gিডং পদ িতেত eিট 20 gেডর মাছ eবং বতমান বাজার দর (20 gেডর মাছ 450 টাকা pিত কিজ) িহসােব ঐ মাছিটর দাম হেব 40.50 টাকা।  

aন িদেক ঐ মাছিট আর মাt 10 gাম বেড় 100 gাম হেল সিট হেব 10 gেডর মাছ eবং বতমান বাজার দর (10 gেডর মাছ 650 টাকা pিত কিজ) িহসােব ঐ মাছিটর দাম হেব 65 টাকা 

aথাৎ eকিট মােছর 10 gাম oজেনর ব বধােন দােমর পাথক  হেc 24.50 টাকা। আমােদর দেশর চািষরা ei eকিট kেt দাrণভােব kিতgস হেcন। ei সমস া সমাধােনর kেt মেনােসk 

গলদা িচংিড় চাষ িবেশষভােব uেলখেযাগ  ভূিমকা রাখেত পাের। মেনােসk (সমস পুrষ) গলদা িচংিড় চােষর মাধ েম যমন pিতিট গলদা িচংিড়র eকক oজন বিৃদ  পায় তমিন সামিgক uৎপাদনo 

বৃিদ  পায়। eেত কের চািষ di িদেক uপকৃত হন।  

1) pিতিট গলদা িচংিড়র eকক oজন বৃিদ র ফেল গলদা িচংিড়র আপ gেডশন ঘেট। আবার ucতর gেড দােমর aেনক বিশ পাথক  ঘেট। eেkেt চািষ দাrণ uপকৃত o লাভবান হেত পােরন।  

2) সামিgক uৎপাদন বৃিদ র ফেল নীট মুনাফার পিরমাণ বৃিদ  পায়।  

 

মােনােসk গলদা িচংিড় চােষর কলােকৗশল  

পূেবi uেলখ করা হেয়েছ য, মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ মূলত সকল পুrষ গলদা বা সকল সী গলদা িচংিড়র পৃথক পৃথক চাষ পদ িত। মেনােসk গলদা চাষ পদ িতেত িবেশষ সতকতা aবলmন 

করা pেয়াজন িবেশষ কের যখন সী-পুrষ আলাদা করা হয়। eখন পযন হ াচারীেত 100% পুrষ বা 100% সী গলদা িচংিড়র রণু uৎপাদেনর কােনা খবর পাoয়া যায়িন। রণু (িপeল) aবসায় 

গলদা িচংিড়র সী-পুrষ eকেt থােক eবং তা sাভািবকভােব পৃথক করা সমব হয় না। eজন  সী-পুrষ eকেt নাসারী পুকুের চাষ করা হয়। eেkেt eকিট িবষয় sরণ রাখা pেয়াজন য, আমােদর 

দেশ গলদা িচংিড় চােষ রণু হেত িকেশার িচংিড় (সানীয় ভাষায়-িপচ বেল) পযায় পযন আসেত pায় 2 হেত আড়াi মাস বা কখনo কখনo িতন মাস পযন সময় লেগ যায়। পরবতীেত িচংিড় িবিk 

করেত আর মাt িতন মাস সময় বাকী থােক। কারণ শীত rর আেগ িচংিড় িবিk করেত না পারেল aেনক িচংিড় ঘের পািনর slতা দখা দয় eবং শীেত িচংিড় দিহক বৃিদ  হয় না বলেলi চেল। 

তাi চািষরা শীত মৗসুম rর pাকােল ঘর হেত িচংিড় িবিk r কেরন। িকনু যিদ িপস হেত সময় বিশ লােগ তাহেল aবিশ  সমেয় িচংিড় কািঙ ত gেড পৗঁছায় না। ei aসুিবধা দূর করার জন

নাসারী ব বসাপনার uপর িবেশষ grt আেরাপ করা pেয়াজন। আবার aেনক চািষ রণু নাসারী না কেরi সরাসির ঘের ছেড় দন। িবষয়িট মােটo িঠক নয়। নাসারী পুকুের uপযুক পিরেবশ o 



uনত পদ িতেত চাষ ব বসাপনার মাধ েম রণুেক যত drত সমব িপচ (িকেশার) িচংিড়েত পিরণত করা pেয়াজন। সাধারণত নাসারী পুকুের pিত শতাংেশ 1000িট রণু ছাড়া ভাল। রণরু drত বৃিদ র 

জন  uc pািটন মান o ক ালির সমৃদ  সmূরক খাদ  pেয়াগ করা দরকার। নাসারী পুকুের িচংিড় িকেশার aবসায় পৗছােল eিটেক পুrষ-সী আলাদা করা হয়। পূণা  গলদা িচংিড়র সী-পুrষ চনার 

aেনক uপায় আেছ যমন সী গলদা িচংিড়র চেয় পুrষ গলদা িচংিড় বিশ বােড়। তাi eকi বয়েসর পুrষ িচংিড় সী িচংিড়র চেয় আকাের খািনকটা বড় হয়। িশেরাবk (Cephalothorax) আকাের 

মাটা eবং বড় হয় আর িনেমাদয় (Abdomen) aেপkাকৃত সr দখায়। পrুষ িচংিড় সহেজi নজের পেড় eমন eকিট বিশ  হেc eর িdতীয় মণপদ লmা, মাটা eবং দাঁড়া িবিশ । ei িdতীয় 

বাhর dারা পুrষ িচংিড় সী িচংিড়েক স মকােল দঢ়ৃভােব আিল েন আবদ  রােখ। সী িচংিড়র মাথা o িdতীয় বাh aেপkাকৃত aেনকটা ছাট থােক eবং িনেমাদেয়র তলার িদেক িডম ধারেণর জন  

িনেমাদয় aেপkাকৃত চoড়া হয়। িপেঠর খালসgিল বড় হয় eবং uভয় িদেক নেম eেস িডমgিল ঢেক রাখেত সাহায  কের। পুrেষর জনন a  প ম মণপেদর গাড়ায়, আর সীর যৗন a  

তৃতীয় মণপেদর গাড়ায় aবিসত। পিরপক  সীর মাথার নীেচ o পাে  গালাপী রং/কমলা রং eর আভা দখা যায়। পুrষ িচংিড়র আেরা িকছু বিশ  আেছ যমন, pথম uদর খেnর তলার 

খালেসর মাঝখােন eকটা ছাট কাঁটার মত আর িdতীয় সাঁতােরর পােয়র ভতেরর িদেকর পেtর (Endopodite) গাড়ায় লােমর মত e ােপিnk ম াসকুিলনা (Appendix) দখা যায়। জুেভনাiল 

aবসায় পrষ িচংিড়েক ei e ােপিnk ম াসকুিলনা দেখi সনাক করেত হয়। কারণ তখন aন ান  বিশ  ধরা পেড় না। তাi সী-পুrষ পৃথক পৃথক করা aেনকটা aিভjতার uপর িনভর কের। 

aিভj চািষ aিত সহেজi সী-পুrষ আলাদা করেত পােরন। আমােদর দেশ aেনেক পরীkামূলকভােব মেনােসk গলদা িচংিড় চাষ করেছন। সেkেt চািষরা ধুমাt পুrষ গলদা িচংিড় চােষ বিশ 

মেনােযাগ িদেcন। কারণ পুrষ িচংিড় সীর তুলনায় aেনক drত বােড়। িকনু সী গলদা িচংিড় চােষরo যেথ  grt রেয়েছ বেল মেন হয়। eক পিরসংখ ােন দখা গেছ, আমােদর দেশ pিত বছর 

pায় 112.50 কািট গলদা িচংিড়র িপeল eর pেয়াজন। তাছাড়া গলদা িচংিড়র ঘেরর সংখ া drত বৃিদ র কারেণ e চািহদা িদন িদন আেরা বেড় যােc। িকনু আমােদর দেশ eখন পযনo pাকৃিতক 

uৎস যমন িবিভন নদ-নদী হেত সংগৃহীত গলদা িচংিড়র রণুর uপর িনভর করা হেc যা মােটo সমীচীন নয়। pাকৃিতক ভারসাম  o জীবৈবিচt  রkায় আমােদর aবশ i ei পনা পিরত াগ কের 

হ াচারীেত রণু uৎপাদন o ব বহােরর িদেক নজর িদেত হেব। সেkেt aবশ i মানসmত brড (িডমoয়ালা সী িচংিড়) pেয়াজন। নদীেত aিত আহরেণর ফেল ei brেডর পিরমাণ কেম গেছ 

uেলখেযাগ  হাের। তাi গলদা িচংিড় িশlেক িটিকেয় রাখেত হেল aবশ i gণগত মানসmন brড তির করা pেয়াজন। eেkেt িবেশষ সতকতা o ব বসাপনার মাধ েম মেনােসk ( ধু সী) গলদা 

িচংিড় চােষর মাধ েম uনত gণগত মানসmন brড তির করা যেত পাের যা ভিবষ ৎ রণু uৎপাদন তথা গলদা িশlেক িটিকেয় রাখেত সহায়তা করেব।  

 

মেনােসk o িম  গলদা িচংিড় চােষর uৎপাদেনর তুলনা  

আমােদর দেশর চািষরা সাধারণত গলদা িচংিড়র সী-পুrষ eকেt চাষ কের থােকন। সেkেt চািষরা pায়i aিভেযাগ কেরন য, তােদর ঘের সী িচংিড়র সংখ া বেড় যাoয়ায় uৎপাদন aেনক 

কেম গেছ। আমােদর দেশর দিkণ পি মা েল িবেশষ কের খুলনা a েল য পদ িতেত গলদা িচংিড় চাষ হেয় থােক সখােন হkর pিত বািষক গড় uৎপাদন 600-700 কিজ পাoয়া যায়। aেনক

সময় ei uৎপাদন আেরা কম হেত দখা গেছ। aথচ আমােদর পা বতী রা  ভারেত হkর pিত গড় uৎপাদন 1200-1500 কিজ পাoয়া যায়। থাiল ােn ei uৎপাদন আেরা aেনক বিশ। তাi 

uৎপাদন বৃিদ র লেk  চািষেদর পযােয় eকিট গেবষণা কাযkম পিরচালনা করেল uেলখেযাগ  সফলতা পাoয়া যেত পাের। eকi আয়তন o আকােরর diিট পুকুের eকi পদ িত o ব বসাপনার 

মাধ েম ধু পুrষ গলদা িচংিড় eবং সী-পুrষ িচংিড় eকেt চাষ কের uৎপাদেনর kেt uেলখেযাগ  পাথক  পিরলিkত হয়। সী-পুrষ eকেt চাষ কের হkর pিত uৎপাদন পাoয়া যায় 690 

কিজ। aন  িদেক ধু পুrষ গলদা িচংিড় চাষ কের হkর pিত uৎপাদন পাoয়া যায় 1130 কিজ। eেkেt নীট মুনাফা হkর pিত যথাkেম 1,95,420 টাকা eবং 3,49,000 টাকা পাoয়া যায় যা 

pচিলত পদ িতর চেয় aেনক বিশ।  

 

uপসংহার  

বতমান সমেয় আমােদর দেশ গলদা িচংিড় চােষর ব াপক সমাবনা রেয়েছ। ei সমাবনােক কােজ লাগােত হেল uনত o আধুিনক pযুিক ব বহােরর মাধ েম iuিনট pিত uৎপাদন বাড়ােনার 

পদেkপ gহণ করা pেয়াজন। ধু গলদা িচংিড় ঘেরর সংখ া না বািড়েয় যিদ uৎপাদন িdgণ বা আেরা aিধক বাড়ােনা যায় সিদেক নজর দয়া pেয়াজন। চািষ পযােয় uনত pযুিকর ব বহার o 

সমpসারেণ িবেশষ grt আেরাপ করা দরকার। e দেশর চািষরা যতিদন পযন আধুিনক pযুিক ব বহাের uেদ াগী না হেব ততিদন পযন কািঙ ত uৎপাদন সমব নয়। তাi pিতিট uপেজলায় 

আধুিনক pযুিক িনভর pদশণী খামার সাপেনর মাধ েম চািষেদর মােঝ আgহ সৃি  করা যেত পাের। ধু তাi নয় গলদা িচংিড় চােষ pেয়াজনীয় aবকাঠােমা, আিথক o কািরগির সুিবধা সৃি র মাধ েম

চািষেদরেক uৎসািহত করা যেত পাের। eেkেt সংিশ  সকেলর আনিরক সহেযািগতা eকান pেয়াজন।  

 

লখক: সেরাজ কুমার িমসী  

uপেজলা মৎস  কমকতা, কািলয়া, নড়াiল।  

তথ সূt: পালি , প সmদ o মৎস  িবষয়ক মািসক পিtকা ‘খামার’ 

  


